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Op 28 oktober 2015 hebben Provinciale Staten de startnotitie technische aanpassing beleid en regelgeving natuur (#1779994) vastgesteld. In de tussenliggende
periode is een voorstel gedaan voor het aanpassen van de beleidsteksten in het
Omgevingsplan, de borging van de gemaakte compensatieafspraken Natuurnetwerk Nederland (NNN) en kiekendiefgebieden. Deze voorstellen zijn afgestemd
met Staatsbosbeheer, stichting Flevo-landschap en de gemeenten Almere en
Zeewolde.
Het doel van het voorstel is om te toetsen of de voorstellen gedragen worden
door Provinciale Staten voordat deze ter inzage worden gelegd.
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De vraagstelling

Heeft u wensen en bedenkingen ten aanzien van de ontwerp technische wijziging
natuur, te weten aanpassing van het Omgevingsplan en de vierde wijziging van
de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012?
Het krachtenveld

Bij de startnotitie is de volgende afbakening van deze aanpassing vastgesteld:
Bij de herziening worden meegenomen de volgende reeds vastgestelde wijzingen
in het natuurbeleid en de regelgeving:
• De intrekking van het Oostvaarderswold: alle teksten over en begrenzingen van het Oostvaarderswold worden verwijderd, met behoud van de
juridische borging van compensatieafspraken.
• Veranderingen in vastgestelde wet- en regelgeving: dit betreft met name
aanpassingen van terminologie.
• Doorwerking van door PS vastgesteld beleid: de visie Flevoland verrassend groen, toekomstsvisie natuur en landschap Flevoland.

Nota Discussie

Nieuwe beleidsontwikkelingen en nog niet uitgekristalliseerde uitwerkingen
worden niet meegenomen in deze herziening, dit betreft:
• Voorbereidingen voor de Omgevingsvisie.
• Uitwerkingen Programma Nieuwe Natuur.
• Discussie over spelregels herbegrenzing EHS.
Scenario’s

In het Omgevingsplan en de verordening zijn alle teksten over Oostvaarderswold
verwijderd. Tevens is de term Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gewijzigd in
Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Voorgesteld wordt in hoofdstuk 10 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland aanvullende regels op te nemen voor de compensatieafspraken
NNN en kiekendiefgebieden. Op de kaart zijn voorlopige zoekgebieden aangewezen. Om praktische redenen wordt voorgesteld GS de bevoegdheid te geven dit
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bij te houden en daarbij dezelfde spelregels te hanteren als bij de wijziging van het NNN. Wanneer
de compensatieafspraken definitief zijn vastgelegd in realisatieovereenkomsten Nieuwe Natuur
en/of bestemmingsplannen kunnen deze categorieën naar verwachting weer opgeheven worden.
In het Omgevingsplan 2006 zijn op kaart 16 enkele gebieden aangewezen als "gebied begrensd als
nieuwe natuur". Deze gebieden zijn in 2010 ook opgenomen op de EHS-kaart in de verordening voor
de fysieke leefomgeving Flevoland. Het betreft percelen die in gebruik zijn als landbouwgebied
waarop alleen een ambitie voor de realisatie van nieuwe natuur ligt. Dit zijn beleidsmatige ambities
die alleen zelfbindend zijn en geen planologische doorwerking hebben. Voorgesteld wordt deze
gebieden nu van de NNN-kaart in de verordening te verwijderen omdat het geen bestaande NNN is.
Op de kaart in het Omgevingsplan blijven deze gebieden wel staan.
Het vervolg

Bij positief advies van de commissie zullen de stukken ter inzage worden gelegd. Vervolgens zal een
reactienota worden opgesteld en wordt het definitieve plan, inclusief het intrekken van de verordening groenblauwe zone, ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.
Bijlagen

Ontwerp partiële herziening Omgevingsplan natuur
Ontwerp kaart Omgevingsplan natuur
Ontwerp Vierde wijziging Verordening voor de fysieke
leefomgeving Flevoland 2012
Ontwerp kaart NNN Verordening
Ontwerp intrekkingsbesluit Verordening groenblauwe zone
en begrenzing EHS, de aanduidingen compensatiegebied
voor kiekendieffoerageergebied en de aanduiding compensatiegebied voor bosgebied
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